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Про підсумки Конкурсу  

навчально-методичної та наукової  

літератури та Конкурсу на краще  

навчально-методичне видання  

англійською мовою 
 

На виконання наказу №113 від 02 листопада 2022 року «Про 

проведення Конкурсу навчально-методичної та наукової літератури та 

Конкурсу на краще навчально-методичне видання англійською мовою» та з 

нагоди святкування 24-ої річниці Університету «Україна» 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити переможців Конкурсу грошовою премією за перемогу в 

кожній номінації: 

за І місце – грошова премія в розмірі 100 % прожиткового мінімуму,  

за ІІ місце – грошова премія в розмірі 80 % прожиткового мінімуму,  

за ІІІ місце – грошова премія в розмірі 60 % прожиткового мінімуму, 

(для авторських колективів грошова винагорода ділиться в рівних частинах), 

а саме: 
Місце Навчально-

виховний 

підрозділ 

Автор Назва роботи 

в номінації «Найкраща монографія» 

3 місце 

Полтавський 

інститут 

економіки і 

права 

Басенко Руслан Олександрович, 

заступник директора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної 

та грантової діяльності, доцент, 

завідувач кафедри правознавства та 

фінансів 

Традиції та інновації у 

траєкторіях розвитку 

освітньо-

педагогічного 

дискурсу : колективна 

монографія / наук. 

ред. Р. Басенко ; 

Полтав. ін-т екон. і 

права Університету 

«Україна». Полтава – 

Київ : Університет 

«Україна», 2022. 274 

с. ISBN 978-966-388-

629-9 



2 місце 

Миколаївський 

інститут 

розвитку 

людини 

Завгородній Андрій 

Володимирович, доктор 

економічних наук, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки та 

інформаційних технологій 

(Передмова, 1.2, 1.3),  

Скупський Руслан Миколайович, 

доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування (1.1),  

Зубков Руслан Сергійович, доктор 

економічних наук, професор 

кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування (1.2, 

1.3),  

Домбровська Людмила 

Вікторівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування (1.2),  

Ляшенко Віктор Володимирович, 

доцент кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування 

(1.4),  

Гнатенко Євгенія Петрівна, 

кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри 

підприємництва, управління та 

адміністрування (1.5), 

Мельник Олександр Вікторович, 

кандидат технічних наук, доцент 

кафедри права та інформаційних 

технологій (1.6),  

Мазур Валентина Михайлівна, 

кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

психології, спеціальної освіти та 

здоров’я людини (2.1),  

Старєва Анна Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор Миколаївського 

інституту розвитку людини 

Університету «Україна» (2.2),  

Нікора Анна Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я 

людини (2.3),  

Власов Геннадій Володимирович, 

доцент кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я 

людини (2.4),  

Socio-Economic 

Systems of the Region 

in the Conditions of 

Sustainable 

Development: Realities 

and Prospects 

(Соціально-

економічні системи 

регіону в умовах 

сталого розвитку: 

реалії та 

перспективи): 

Monograph. Opole: The 

Academy of 

Management and 

Administration in 

Opole, 2022; ISBN 

978-83-66567-42-9; pp. 

396 



Власов Володимир Геннадійович, 

кандидат політичних наук, доцент 

кафедри психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини (2.5),  

Олійник Олег Олександрович, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри права та 

інформаційних технологій (2.6), 

Половченя Алла Борисівна, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права та інформаційних 

технологій (2.6),  

Чумаченко Олександр Юрійович, 

кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри психології, спеціальної 

освіти та здоров’я людини (3.1, 3.2, 

3.3) 

1 місце 

Житомирський 

економіко-

гуманітарний 

інститут 

Артеменко Анна 

Батаєва Катерина 

Артеменко А., Батаєва 

К. Мілітарна 

ідентичність та 

соціальна адаптація 

ветеранів АТО/ООС: 

монографія. Харків : 

Вид-во ХГУ «НУА», 

2022. 192 с. 

в номінації «Найкращий посібник» 

3 місце 

Тернопільський 

фаховий 

коледж 
Скільська М.І., Сухорукова Н.С. 

Інвалідність в 

інклюзивному 

суспільстві. Київ : 

Університет 

"Україна", 2021. 86 с. 

2 місце 

Інститут 

соціальних 

технологій 

Базиленко Анастасія 

Костянтинівна, начальник 

управління освітньої діяльності,  

Гребенюк Анастасія 

Олександрівна, начальник 

управління міжнародної та наукової 

діяльності,  

Давиденко Ганна Віталіївна, 

проректор з міжнародної та 

наукової діяльності,  

Таланчук Ірина Володимирівна, 

начальник служби Президента 

Працевлаштування 

людей з інвалідністю: 

кращі практики: 

метод. посіб. 

1 місце 

Інститут 

соціальних 

технологій 

Османова Алімє Маметівна, 

кандидат психологічних наук, 

завідуюча кафедрою психології 

Патопсихологія : 

навч.-метод. посібн. / 

Османова А., 

Хорунженко Г. К. : 

Талком, 2022. 188 с. 

в номінації «Кращий конспект лекцій» 

3 місце 

Інститут 

економіки та  

менеджменту 

Мельничук Н.Ю., доктор 

економічних наук, доцент, 

професор кафедри 

Фінанси підприємств 



2 місце 

Інститут 

економіки та  

менеджменту 

Мельничук Н.Ю., доктор 

економічних наук, доцент, 

професор кафедри 

Податковий 

менеджмент 

1 місце 

Інститут 

економіки та  

менеджменту 

Мельничук Н.Ю., доктор 

економічних наук, доцент, 

професор кафедри 

Банківська система 

в номінації «Кращий навчально-методичні рекомендації» 

3 місце 

Інститут 

соціальних 

технологій  

Османова Алімє Маметівна, 

кандидат психологічних наук, 

завідуюча кафедрою психології 

Інституту соціальних технологій 

Методичні 

рекомендації щодо 

проходження 

педагогічної практики 

2 місце 

Інститут 

соціальних 

технологій  
Османова Алімє Маметівна, 

кандидат психологічних наук, 

завідуюча кафедрою психології 

Інституту соціальних технологій,  

Хорунженко Галина 

Володимирівна, старший викладач 

кафедри психології Інституту 

соціальних технологій 

Методичні вказівки та 

завдання підсумкової 

атестації 

(комплексного 

екзамену) здобувачів 

першого 

(бакалаврського) 

ступеня вищої освіти 

галузі знань 05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

спеціальності 053 

«Психологія» 

1 місце 

Інститут 

соціальних 

технологій  

Османова Алімє Маметівна, 

кандидат психологічних наук, 

завідуюча кафедрою психології 

Інституту соціальних технологій 

Методичні 

рекомендації щодо 

підготовки та захисту 

кваліфікаційної 

магістерської роботи 

 

2. Департаменту формування контингенту та рекламної діяльності 

опублікувати список переможців Конкурсу на офіційному сайті 

Університету. 

3. Центру внутрішнього аудиту провести нарахування грошових 

винагород переможцям Конкурсу базової структури. 

4. Бухгалтеріям територіально відокремлених структурних підрозділів 

провести нарахування грошової премії переможцям Конкурсу зі своїх 

територіально відокремлених структурних підрозділів за рахунок внесків 

територіально відокремлених структурних підрозділів на розвиток статутної 

діяльності. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з освітньої 

діяльності Коляду О. П. 

 
 

Президент 

 

 
 

Петро ТАЛАНЧУК 

 


